
Мома Димић 

Сећање 
Смешак Васе Поповића 

Хоћу да верујем да је, упркос свему, с овог света, а крајем 2006. године, писац 
и јоште какав шерет Васа Поповић отишао са – смешком. Смешак се тај 
васапоповићевски надвија, ево, и над овим некрологом, док се присећам 
његових прича: Волите се људи, песама у збирци Сремски загрљаји, пуних 
смеха и неке младалачке туге сремачке... Јесте, Поповић је рођен (1923. 
године) сред тих сремачких винограда, на узвисјима фрушкогорским, у селу 
Јазак, међ звоницима и олтарима манастирским. То је исти онај Срем који је 
изнедрио оштрореког Михиза, Црнчевића..., за којим је у свом “Ламенту” 

уздисао Црњански... Срем ком се Васа Поповић с далеких својих белосветских путовања (а 
посетио је чак и Египат, Индију, Индонезију, Јапан и Аустралију!) враћао не само онако из 
носталгије за завичајем, већ и највећим делом својих књига: Филип на коњу, Зец у Фрушкој  
гори, Савремене лакрдије... 

Међутим, за разлику од већине вршњака, претходника, па и оних који ће за њим доћи, Васа 
Поповић је поред тих струна својих сремских, неговао и осетљивост урбаног, градског 
човека, неког који се с геслом Шешир доле путовању (како гласи наслов једне од његових 
путописних књига) свуда у свету осећао као код куће. Подсетићемо се да је тих педесетих 
година, изузев спортиста мало ко још имао па-сош и несметано прелазио из земље у земљу, 
увек с повратном картом. Притом, нико тада Васи није завидео, будући да нас је овај писац 
нештедимице даривао “причама из белог света”, призорима и доживљајима непатвореног 
виловњака и гамена с неизбрисивим смешком на уснама, у срцу... Те шеретске репортаже и 
приче објављивао је “Политици”, “Јежу” и, напокон, НИН-у. Затим се тај ореол његовог 
смешка ширио с ТВ екрана (серије Код судије за прекршаје, Максим нашег доба, Филип на 
коњу), с филмског платна (сценарио за Парче плавог неба), с позоришне сцене. Свуда. 
Одасвуд. Васа Поповић – вишедеценијска насушна духовна храна и штиво толиких 
поштовалаца, који су га жудно очекивали на одређеној коти Гутембергове галаксије сваке 
боговетне недеље. Поповић је на најплеменитији начин укрстио и спајао новинарство и 
књижевност. Писао је увек као да непосредно разговара са читаоцем или оним својим 
другим, ма-ње познатим “ја” у себи – кратким резовима, мелодично и звонко, знајући “на 
правом месту да начини паузу или заћути”. Стил писања Васе Поповића брусио се још од 
ратних дана, док је био новинар листа ИИИ армије, или касније у часопису “Омладина” да 
би, касније у нашим најчитанијим листовима достигао виртуозност и најдубљи лични печат. 
Текстови, емисије и књиге Васе Поповића носили су собом бистрину и рескост 
фрушкогорског “портогиза”, вина које је он толико волео, захваћеног бокалом директно из 
сеоског подрума. 

На најширем књижевном платну Васа Поповић је дао непоновљиви лик Филипа Брзака у 
једином свом роману Филип на коњу (1960). Књига има несумњиву аутобиграфску потку. 
Закаснели борац-партизан, ступајући у рат тек пред крај 1944. године, млади, дрчни 
школарац Филип из села Кудош, јунак голубијег срца и дакако зечје ћуди, сваки час улази у 
неспоразуме са околином, надређеним и саборцима, девојком Аном којој би да се што је 
више могуће приближи, и, наравно, са свиме тиме што се зове Велики Страшни Рат. 
Плутајући једнако мед сном и мед јавом (при чему му понајвише недостаје да се честито 
наспава) Филипа море интелектуалне дилеме оваквог или сличног типа: “Иако си кукавица, 
опет имаш прилику да видиш изблиза експлозију гранате”. А онда: “Јунаци беже од својих 
мисли, а кукавице мисле само своје мисли”. Одвојен од књига и школе, овај лирски 
страдалник и рођени сметењак, ипак, захваљујући “случају комедијанту” постиже и нека 
своја јунаштва и победе, а успут се “трефи” и понека Швабица или Мађарица. Филозофија 



Поповићевог јунака-коњеводца који ће на са-мом крају успети, макар и на кратко, да узјаше 
коња белца је таква: “Победа (и пораз) припада свим борцима, свим погинулима (нарочито) и 
свима живима”. За Филипа знамо од којих је. 

Васа Поповић је, поред поменутих дела објавио још и Матори кретени, млади идиоти – 
нежни летопис са Чубуре, Антологију леве стране, Кандидат за јунака и др. Та мала Фрушка 
Гора, која би се могла сачинити од његових наслова, била је, изгледа, недовољна да се 
одлазак овог шерета који се лепо смеје обележи медијски достојније, па и гласније, уз 
оглашавање његових књижевних савременика, уз понеку репризу или евоцирање 
незаборавног Филипа којег је на екрану јединствено дочарао Боро Стјепа новић. Овако, за 
сада, на част остају само текстови из НИН-а и новосадског “Дневника”, уз наду да време 
оног Васиног смешка није прошло... 

*** 

Васу сам упознао с почетка шездесетих, тачније 1962. године, у време његове највеће 
популарности. Годину дана пре тога одлежао је неких четрдесетак дана у затвору због 
реченице која му се отела у клубу хрватских књижевника (“Ко је овде дежурни усташа?”). 
Васа је уређивао причу у НИН-у и ја сам, као осамнаестогодишњак, понудио рукопис приче 
“Деца не знају да им колица шкрипе”, која ће касније бити уводна прича моје збирке Гад 
рескирант (Нолит, 1985). Неколико недеља свраћао сам у редакцију и од љубазне 
секретарице добијао увек исти одговор да моју причу “још није прочитао уредник”. Након 
четвртог или петог мог обиласка редакције, секретарица ме је посаветовала да свратим до 
редакцијског бифеа, у ком је у том часу седео уредник Васа Поповић, и да се тако лично 
позабавим судбином свог сочињенија. Када сам рекао ко сам и због чега долазим, Васа се, 
прекидајући разговор са својим саговорником за сточићем, само немоћно ухватио за главу, 
правдајући се: “Шта да радим, младићу, кад у редакцији има пет стотина прича!?” На то сам 
малчице “критички” заћутао и рекао: “А због чега објављујете најгоре приче?” 

Он је само уздахнуо и замолио ме да му се обратим на истом месту наредног понедељка. Још 
исте те недеље, у суботу, прича “Деца не знају да им колица шкрипе” објављена је у НИН-у... 
И то је био почетак наше дугогодишње сарадње, а и пријатељства. 


